Spotkanie z dyrektorami szkół
W środę 15 października wójt gminy Wielgomłyny Bogdana Witaszczyk oraz sekretarz gminy Bożena Nowak,
radni z Komisji Oświaty Rady Gminy i inspektor ds. oświaty Hanna Górecka spotkali się z dyrektorami szkół
podstawowych oraz dyrektorem Gimnazjum aby tuż po Dniu Edukacji Narodowej podziękować im za całoroczny wysiłek
jaki wkładają w wielgomłyńska oświatę.
Wojt przypomniał osiągnięcia szkół w roku szkolnym 2013/14. Wynika z nich iż szkoły w gminie Wielgomłyny
osiągnęły bardzo dobre wyniki jeśli chodzi o egzaminy na koniec klasy szóstej w szkołach podstawowych i egzaminy na
koniec gimnazjum. Między innymi w PSP w Wielgomłynach średnia wyniosła 24,39 pkt, a w PSP Zagórze było to 25.45 pk
t a . W powiecie radomszczańskim średni wynik to 24,37 pkt .
Bardzo dobre wyniki osiągnęli uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach z egzaminów końcowych.
W części „humanistycznej” zanotowali wynik 59, 8 i był to wynik większy zarówno od tego średniego osiągniętego w
województwie łódzkim jak i na szczeblu krajowy. Podobnie było w części „matematycznej” gdzie uczniowie z
wielgomłyńskiego Gimnazjum zanotowali wynik 50,00 pkt. a w województwie łódzkim był to średni wynik 48,00 pkt. a w
całym kraju 47,00 pkt.
Uczniowie ze Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach odnieśli szereg bardzo znaczących sukcesów w
dziedzinach kulturalnych. Wielki sukces odniosła uczennica klasy III Julia Banasik, która zajęła II miejsce w ogólnopolskim
konkursie plastycznym „Dzień z Przyjacielem z Afryki” ogłoszonym przez Fundację „Moja Przyszłość”. Uczennica klasy
IV Wiktoria Olczyk została nagrodzona nagrodą specjalna Starostwa Powiatowego w Radomsku w 35 edycji
Ogólnopolskich Spotkań z Poezją Marii Konopnickiej w Przedborzu, a Anna Arkit z klasy szóstej zajęła bardzo wysokie
piąte miejsce na etapie wojewódzkim w Ogólnopolskim Bezpiecznie na wsi nie zbliżaj się zuchu do maszyn w ruchu”
Konkursie Plastycznym dla dzieci „. Uczniowie szkoły odnosili też sukcesy w przeglądach i festiwalach na szczeblu
gminnym i powiatowym. W konkursach przedmiotowych z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki
zorganizowanych przez Centrum Edukacji Szkolnej uczniowie z PSP Wielgomłyny zdobyli 11 dyplomów laureatów i 1
nagrodę książkową.
Na koniec spotkania dyrektorzy wszystkich szkół odebrali okolicznościowe listy gratulacyjne oraz nagrody
pieniężne.
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